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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á tollalögum, lögum um 

vörugjald, lögum um virðisaukaskatt og lögum um ráðstafanir gegn 

umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur 

(sektir, greiðslufrestur í tolli, sykurskattur og skilagjald vegna 

einnota drykkjarumbúða), 205. mál. 

 

 
Athugasemdir Samtaka iðnaðarins (SI) við einstakar greinar frumvarpsins eru 

eftirfandi: 

 

SI taka ekki afstöðu til 1. og 2. gr. frumvarpsins.  

 

SI styðja heimildir til dreifingar á greiðslum aðflutningsgjalda sem koma fram í 3. 

gr.. 

 

SI styðja breytinguna sem kemur fram í 4. gr. frumvarpsins. Eins og fram kemur í 

greinargerð með frumvarpinu eru þeir meinbugir á núgildandi lögum um vörugjald 

að í þeim er engin endurgreiðsluheimild til innlendra framleiðenda sem ekki hafa 

fengið sérstaka skráningu hjá tollstjóra (þ.e. eru ekki skráðir með 

vörugjaldsskírteini) vegna sölu til skráðra aðila (aðila með vörugjaldsskírteini sem 

heimilar þeim innkaup hráefna án vörugjalds) nema þeir flytji hráefni eða efnivöru 

sjálfir til landsins. Þessir framleiðendur hafa búið við mismunun hvað þetta varðar 

frá því að breytingar á lögum um vörugjald tóku gildi 1. mars sl. Því er mikilvægt 

að þetta ákvæði verði afturvirkt til þess tíma til að leiðrétta þá mismunun enda er 

um ívilnandi ákvæði að ræða. SI leggja til að við greinina bætist eftirfarandi 

málsgrein: Ákvæði þetta er afturvirkt til 1. mars 2013.  

 

SI styðja heimild til dreifingar á greiðslum vörugjalda sem lögð er til í 5. gr. og og 

heimild til að færa til innskatts á virðisaukaskattsskýrslu allan virðisaukaskatt vegna 

viðkomandi uppgjörstímabils, þótt einungis hluta hans hafi verið skilað eins og lagt 

er til í 6. gr.. 

 

SI styðja breytingu sem lögð er til í 7. gr.. Eins og fram kemur í greinargerð með 

frumvarpinu hafa umbúðir sem afgreiddar eru í tollfrjálsri verslun skilað sér til 

endurvinnslu en skilagjald er ekki lagt á þær. Þegar umbúðirnar skila sér til 

endurvinnslu er Endurvinnslunni því skylt að greiða fyrir umbúðir sem ekki hefur 

verið greitt skilagjald af. Það skapast misræmi í tekjum og gjöldum og fyrirtækið 

verður fyrir skaða. Þetta skekkir samkeppni því kostnaðurinn leggst á þá sem 

greiða skilagjald lagt á umbúðir innanlands.  

 

Virðingarfyllst, 

SAMTÖK IÐNAÐARINS 

 

 

_____________________  ____________________  ____________________ 

Ragnheiður Héðinsdóttir, Bryndís Skúladótir,  Sigurður B. Halldórsson, hrl  
Forstöðumaður matvælasviðs Forstöðumaður umhverfismála 
 


